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ВСТУП 

 

Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у фаховому іспиті 

при вступі для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 

«Енергетичний менеджмент» спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» вступників на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за 

відповідною спеціальністю, які успішно склали єдиний вступний іспит з 

іноземної мови у рік вступу (крім випадків, передбачених Правилами прийому). 

Фаховий іспит проводять в КрНУ. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» в КрНУ. 

 

МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-

професійної програми «Енергетичний менеджмент» спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування: електротехніка та електротехнологія. Має 

знати сутність процесів в електротехнічних системах та всистемах 

енергозабезпечення, методи їх дослідження; уміти здійснювати вибір 

відповідних розрахункових методик систем електропостачання та електричних 

мереж, застосовуючи при цьому методичний апарат та інструментарій 
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зазначених дисциплін. Повинен продемонструвати навички творчого, 

критичного погляду на поставлені практичні завдання та розробки 

обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

3. ЕКОНОМИКА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ” 

Тема №1 Вступ. Загальна характеристика електричних систем і мереж.  

Основні поняття та визначення.   Класифікація електричних мереж. 

Переваги об'єднання енергосистем у Єдину енергосистему. Особливості 

енергосистем. Вимоги до роботи енергосистем. Номінальні напруги 

електричних мереж. Основні положення «Теоретичних основ електротехніки» в 

розрахунках електричних систем і мереж. 

 

Тема №2 Конструкції ліній електричних мереж. 

Загальні положення. Провод та грозозахисні троси повітряних ліній. 

Опори повітряних ліній. Ізолятори й лінійна арматури. 

 

Тема №3 Характеристики й параметри елементів електричних 

мереж.  

Втрати потужності та електроенергії в електричних мережах. Параметри  

схеми заміщення ліній електропередачі. Втрати потужності в лініях. Схеми 

заміщення двухобмоточных трансформаторів. Втрати потужності в 

двухобмоточных трансформаторах. Схеми заміщення трьохобмоточних 

трансформаторів і автотрансформаторів. Втрати потужності в трьохобмоточних 

трансформаторах. Графіки навантажень споживачів електричної енергії. 

Методи визначення втрат енергії в електричних мережах. Втрати енергії у 

лініях і трансформаторах. Заходу щодо зниження втрат енергії в електричних 

мережах. 
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Тема №4 Розрахунки режимів електричних мереж з одним джерелом 

живлення.  

Завдання розрахунку електричних мереж. Векторна діаграма лінії 

електропередачі. Залежності між напругами й потужностями початку й кінця 

елемента електричної мережі. Розрахунок режиму лінії електропередачі. Облік 

трансформаторів при розрахунку режиму електричної мережі. Розрахунок 

режиму розгалуженої розімкнутої мережі однієї номінальної напруги. 

Розрахунок режиму розімкнутої мережі декількох номінальних напруг. 

Електричний розрахунок розподільних електричних мереж. 

 

Тема №5 Фізичні основи методів розрахунку режимів замкнутих 

електричних мереж.  

Основи розрахунку режимів замкнутих мереж. Визначення потокорозподілу в 

лініях із двостороннім живленням. Електричний розрахунок мережі методом 

контурних рівнянь. Електричний розрахунок мережі узагальненим методом 

контурних рівнянь. Електричний розрахунок мережі методом вузлових напруг. 

Застосування ітераційних методів при розрахунку режимів електричних мереж. 

 

Тема №6 Основи проектування електричних мереж.  

Завдання й методи проектування електричних систем і мереж. Основні техніко-

економічні показники. Принципи вибору основних проектних рішень при 

побудові конфігурації мережі. Вибір номінальної напруги мережі. Вибір 

перетинів проводів і кабелів. Вибір числа й потужності трансформаторів на 

підстанціях. Схеми електричних мереж. Схеми електричних з'єднань. 

 

Тема №7 Характеристики експлуатаційних властивостей елементів 

електричних систем.  

Системні експлуатаційні властивості електричних станцій     

Експлуатаційні властивості ліній електропередачі і трансформаторів. 
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Тема №8 Регулювання частоти й активної потужності в 

електроенергетичній системі.  

Фізична сутність балансу активних потужностей і його зв'язок з 

регулюванням частоти. Вплив частоти на роботу елементів 

електроенергетичної системи. Критерії оцінки якості частоти. Регулювання 

частоти в енергосистемах у нормальних режимах. Регулювання частоти в 

посляаварійних режимах. 

 

Тема №9 Регулювання напруги й реактивної потужності  в 

електроенергетичній системі.  

Вплив напруги на техніко-економічні показники елементів електричної 

системи. Фізична сутність балансу реактивних потужностей і його зв'язок з 

регулюванням напруги. Критерії оцінки якості напруги. Принципи й засоби 

регулювання напруги. Регулювання напруги трансформаторами без РПН (із 

ПБВ). Регулювання напруги трансформаторами із РПН . Лінійні регулятори й 

вольтодобавочные трансформатори. Компенсація реактивної потужності в 

електричних мережах. Батареї статичних конденсаторів. Синхронні 

компенсатори. Статичні джерела реактивної потужності. Регулювання напруги 

зміною опору мережі. Шунтувальні реактори. Регулювання напруги 

перерозподілом потоків потужностей у замкнутих мережах. 

 

Тема №10 Основи оптимізації режимів електроенергетичних систем і 

мереж.  

Завдання й критерії оптимізації режимів. Визначення оптимальних 

коефіцієнтів трансформації. Вибір потужності та місць розміщення  пристроїв, 

що компенсують. 
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Тема №1 Надійність електропостачання 

Класифікація приймачів електроенергії та їхні характеристики. 

Характерні приймачі електроенергії. Вимоги до надійності живлення приймачів 

електроенергії. 

 

Тема №2 Електричні навантаження промислових підприємств  

Графіки електричних навантажень. Основні показники, що 

характеризують приймачів електроенергії. Номінальна потужність, середні та 

середньоквадратичні навантаження. Визначення середніх навантажень і 

витрати електроенергії. Визначення розрахункових навантажень. Центр 

електричних навантажень. Приведене число приймачів електроенергії. 

 

Тема №3 Проводи, кабелі, шини та шинопроводи в системах 

електроспоживання 

Основні типи кабелів, іх устрій, маркування. Втрати потужності та 

напруги. Вибір перерізу проводів і шинопроводів. Перевірка вибраного 

перерізу шинопровода. 

 

Тема №4 Трансформаторні підстанції і розподільчі пристрої 

Картограма електричних навантажень і вибір місця розташування 

цехових трансформаторних підстанцій, головної знижувальної підстанції та 

центральної розподільчої підстанції. Вибір кількості трансформаторів. Вибір 

потужності трансформаторів за умовою аварійного режиму. Вибір потужності 

трансформаторів за навантажувальною здатністю. Типи трансформаторних 

підстанцій і розподільчих пристроїв, їх конструктивне оформлення і схеми 

електричних з’єднань. 
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Тема №5 Короткі замикання (КЗ) в системах електропостачання 

Способи розрахунків струмів КЗ. Вибір апаратів і струмоведучих частин. 

Особливості розрахунку струмів КЗ в мережах до 1000 В. Електродинамічна та 

термічна дія струмів короткого замикання. 

 

Тема №6 Компенсація реактивної потужності 

Джерела реактивної потужності. Засоби зменшення споживання 

реактивної потужності приймачами електричної енергії. Способи та технічні 

засоби управління компенсувальними установками. Розташування, вибір і 

розрахунок потужності компенсувальних пристроїв. 

 

Тема №7 Заземлювальні пристрої 

Режими нейтралів. Штучні та природні заземлювачі. Розрахунок 

заземлюючих пристроїв. Перенапруга та захист від блискавок. Теорія 

електрокорозії. Апарати антикорозійного захисту. Різновиди антикорозійних 

захистів. 

 

Тема №8 Якість електричної енергії 

Показники якості електроенергії і їх нормативні значення. Розрахунок 

рівнів напруги і вибір відгалужень силових трансформаторів. Способи і 

технічні засоби регулювання напруг. Розрахунок коливань напруги та їх 

обмеження. Симетрування навантажень. Вищі гармоніки та їх обмеження. 

 

Тема №9 Припустимі перевантаження елементів систем 

електроспоживання промислових підприємств 

Перевантаження генераторів. Перевантаження апаратів. Перевантаження 

повітряних ліній. Припустиме перевантаження кабельних ліній. 
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Тема №10 Економія електричної енергії в системах промислового 

електропостачання 

Економія електроенергії в трансформаторах. Економія електроенергії в 

лініях та шинопроводах. Економія електроенергії у трифазних мережах із 

несиметричним навантаженням. Рекуперація електроенергії. Накопичування та 

акумуляція електроенергії. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИ» 

 

Тема №1 Мета і завдання економіки енергетики. Основні фонди та 

виробнича потужність енергетичних підприємств 

Загальні питання організації і управління енергооб’єктами. Енергетичне 

підприємство та його особливості. Принципи побудови структур управління 

енергетичними підприємствами. Економічна сутність, структура та 

класифікація основних фондів енергетичного підприємства. Види  вартісної 

оцінки основних фондів. Знос та амортизація основних фондів. Показники, що 

характеризують рівень використання основних виробничих фондів 

 

Тема №2 Оборотні фонди і оборотні кошти енергетичних підприємств 

Виробнича потужність енергопідприємства. Поняття, структура і 

класифікація оборотних фондів і оборотних коштів. Нормування оборотних 

фондів енергопідприємств. Показники ефективності використання оборотних 

засобів 

 

Тема №3 Організація праці та заробітної плати на 

енергопідприємствах 

Основи організації праці на енергопідприємствах. Розрахунок 

чисельності працюючих на підприємстві. Продуктивність праці, показники й 

методи її вимірювання. Технічне нормування праці. Організація заробітної 

плати на енергетичних підприємствах. Фактори мотивації праці працівників 
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підприємства 

 

Тема №4 Витрати виробництва і собівартість в енергетиці. 

Економічна ефективність капітальних вкладень (інвестицій). 

Капіталовкладення в енергетику 

Поняття собівартості та характеристика витрат на виробництво продукції. 

Собівартість енергетичної продукції електростанцій. Собівартість теплової і 

електричної енергії на ТЕЦ, ГЕС. Собівартість передачі теплової та електричної 

енергії підприємствами електричних мереж. Абсолютна економічна 

ефективність капітальних вкладень. Порівняльна економічна ефективність. 

Показники, що характеризують економічну ефективність. Оцінка економічної 

ефективності виробничих інвестицій. Методи дисконтування. 

Капіталовкладення та їх структура. стадії проектування. Характеристика 

витрат. Кошториси витрат на будівництво енергопідприємств. Приоритетні 

напрямки капіталовкладень у розвиток енергетики на Україні 

 

Тема №5 Організація планування на енергетичному підприємстві. 

Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності 

енергопідприємства 

Система планування, види планів. Бізнес-планування. Інтегроване 

ресурсне планування енергетичних ресурів. Суть і основні завдання фінансової 

діяльності підприємства. Баланс підприємства, його структура*. Поняття і види 

прибутку підприємства. Показники рентабельності. Показники оцінки 

фінансового стану підприємства. 

 

Тема №6 Електроенергетичний баланс 

Загальні положення. Складові енергетичного балансу. Баланс 

електроенергії, баланс потужності енергосистеми. Баланс тепла, палива. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 

Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 
складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 
Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 
відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів. 

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. Максимальна оцінка кожного з цих завдань 
– один бал. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 
відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. Невиконання завдання – відсутність кінцевої 
відповіді, оцінюється в нуль балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 
Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  
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Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – 

дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 

до 200 балів 
Сумарна 
кількість 

балів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фаховий 

іспит 
0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 
проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 
фаховий іспит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, 
які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково 
перевіряються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його 
підписом. 

Приклад оформлення 
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 
Оцінка за випробування            190 (сто дев’яносто) 
 
Члени комісії                                       

На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 
(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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